Úspěšný začátek, průběh a konec veletrhu
Mezinárodní veletrh fiktivních firem, jenž je téměř celý školní rok připravován fiktivní firmou
Antre, s. r. o., která působí při Obchodní akademii, Praha 10, Heroldovy sady 1, se letos
setkal s úspěchem. Studenti při plnění pracovních činností v Antre, s. r. o., uplatnili své
znalosti z ekonomiky, práva, účetnictví, obchodní korespondence a cizích jazyků tak, aby
připravili celý veletrh do stylu 20. až 50. let. „Pro nás studenty 4. ročníku to vůbec nebylo
jednoduché,“ uvedl Jiří Trojan, ředitel společnosti Antre, s. r. o., po ukončení veletrhu.
„Museli jsme současně s organizací stíhat i přípravu na maturitní zkoušky, což bylo často
velice náročné. Přesto jsem vždy věřil v náš tým, naše schopnosti a naši spolupráci.
Nepochyboval jsem, že veletrh uspořádáme úspěšně.“
Letošní 23. ročník se konal od 22. do 24. března 2017 na Výstavišti, Praha 7 – Holešovice,
v Křižíkově pavilonu B. Zúčastnilo se ho 115 fiktivních firem z 10 států Evropy. Slavnostní
zahájení veletrhu proběhlo dne 22. března ve 13 hodin za účasti významných hostů a médií.
Veletrh byl slavnostně ukončen 24. března ve 12 hodin současně s vyhlášením výsledků
soutěží.
Každoročně se během veletrhu konají soutěže pro vystavovatele. Všem soutěžícím
gratulujeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za účast v soutěži o nejlepší stánek,
nejlepší katalog a nejlepší prezentaci firmy. Firmy, které se zúčastnily všech těchto soutěží,
měli šanci vyhrát titul Firma veletrhu. Dále se firmy mohli zapojit do vedlejší soutěže
o nejlepší fotku, která musela odpovídat tématu The Great Golden Companies. Stejně jako
minulý rok se pod záštitou Národního ústavu pro vzdělání a EUROPEN-PEN konala soutěž
90 sekund ve výtahu. Cílem této soutěže bylo představit během limitu 90 sekund svou
fiktivní firmu.
Volné chvíle mezi fiktivním obchodováním vyplňoval pestrý kulturní program. Zábavu
zajistily poutavé prezentace vystavovatelů, vystoupení jednotlivých účastníků a sponzorů
včetně hudebních představení nebo exhibic. V průběhu veletrhu se představily taneční
skupiny Dancers 4 You, K-Dance, pražský taneční klub AT studio DOMINO nebo ZIGZAG. Step předvedla Tereza Jandová. Nechybělo ani pěvecké vystoupení Anety Vaňkové,
Jakuba Jirouška a Dominiky Kundrátové, Barbory Sveykovské a BrownieStrings.
Vít Maršálek zahrál na akustickou kytaru. Ing. Otto Münch zabavil publikum
svými ekonomickými pohádkami. Rovněž proběhlo představení bojového umění členů klubu
Tiger Team. Náhled do historie v podobě módní přehlídky umožnila Mgr. Vladimíra
Dobiášová.
Během veletrhu byly také pořádány přednášky o různých tématech. Podívali jsme se na
problematiku podnikání a celosvětového tématu odpadu a plýtvání. Nechyběla ani přednáška
o jazykových pobytech v zahraničí, módním stylu minulého století a o tom, jak být atraktivní
pro ženy. „Kulturní program skvěle vytvářel atmosféru veletrhu. Věříme, že si všichni
návštěvníci program užili a zároveň chceme poděkovat všem účastníkům. „Byli jste
úžasní!“ vzkazují Hana Mráčková a Kateřina Vašátková, organizátorky kulturního programu.
Veletrhu se každoročně dostává velké podpory. Nad letošním ročníkem převzala záštitu
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.,
a primátorka hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA.
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Velice děkujeme jak Národnímu ústavu pro vzdělávání za finanční podporu a spolupráci,
tak společnosti AOV za technické zajištění veletrhu. Dále děkujeme sponzorům, jejichž
finanční podpora byla účelně využita na realizaci veletrhu a jejichž věcné dary se staly
hodnotnými cenami pro vítěze soutěží. Letošní 23. ročník byl sponzorován Nadací Karla
Janečka a dále firmou STUDENT AGENCY, PragInfo, Adventure Minigolf,
Crazy Bubbles, DobreVlasy.cz, PONT Market, Provaznictví BANSETH a Škola ZAV.
Mezi partnery veletrhu patřily firmy CEFIF, EUROPEN-PEN, vydavatelství MAC,
Microsoft, PragInfo, SAN service a Wedding Pictures.
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